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บทสรุปผู้บริหาร 
  

โครงการ น าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน”     
สู่ชุมชน เป็นโครงการที่อยู่ ในความรับผิดชอบของคณาจารย์สังกัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต       
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินโครงการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 56,800 บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน ด้วยการสาธิตกิจกรรม       
รักการอ่านรักการเล่า และการแสดงละครพ้ืนบ้าน แก่สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้           
โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่ น และรายวิชาการจัดท า
หนังสือนิทานส าหรับเด็ก ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญในโครงการ ดังนี้   

1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการผลิตละครเวทีส าหรับเยาวชน” ให้แก่
นักศึกษาผู้เป็นคณะท างานจ านวน 38 คน โดยบูรณาการองค์ความรู้กับรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น 

2. กิจกรรม “รักการอ่านรักการเล่าและการแสดงละครพ้ืนบ้าน” จ านวน 4 ครั้ ง             
ในสถานศึกษาจ านวน 4 แห่ง  คือ 1) โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ จ.ยะลา 2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 
(ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี  3) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) จ.ยะลา และ 4) 
โรงเรียนบ้านปอเนาะ จ.นราธิวาส 

การด าเนินโครงการ น าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่วรรณคดี
พ้ืนบ้าน” สู่ชุมชน บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  ได้เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง 
“แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” ด้วยการสาธิตกิจกรรมรักการอ่าน      
รักการเล่า และการแสดงละครพ้ืนบ้านแก่สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 แห่ง โดยมี
นักเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 364 คน  และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย จ านวน 38 คน เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการ การประเมินผลโครงการพบว่า มีระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 และพบว่า
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับมากที่สุด นับว่า
สถานศึกษาได้มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคการละครและหนังสือนิทาน 
ซึ่งสามารถน าไป  บูรณาการการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ด้าน วรรณคดี การใช้ภาษา และสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักศึกษาผู้ร่วมปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาตนเองใน
รายวิชาเรียนและได้เตรียมความพร้อมต่อการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวาระต่อไป 
    
 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 



ข 

ค าน า 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา จดัโครงการให้บริการวิชาการ โครงการ น าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” สู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมรักการอ่านรักการเล่าและกิจกรรมแสดงละคร
พ้ืนบ้าน ณ โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ จ.ยะลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี  
โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) จ.ยะลา และโรงเรียนบ้านปอเนาะ จ.นราธิวาส 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
เผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” ด้วยการสาธิตกิจกรรมรักการอ่านรักการเล่า และการแสดงละครพ้ืนบ้าน
แก่สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้           

 การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและได้รับ       
ความร่วมมือจากคณาจารย์  นักศึกษา และสถานศึกษาผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ท าให้โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
       
 
             คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
                     19 มีนาคม 2561 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

วรรณคดีพ้ืนบ้านประเภทนิทานพ้ืนบ้านที่แพร่กระจายอยู่ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้     
มีอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งที่ได้มีการบันทึกไว้และไม่ได้บันทึกไว้  ประกอบไปด้วยนิทานมุขตลก นิทาน
คติ นิทานเทพนิยาย นิทานประจ าท้องถิ่น นิทานชีวิต และนิทานเรื่องสัตว์ เป็นต้น จากรายงาน     
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างนิทานพ้ืนบ้านไทยมุสลิมภาคใต้ตามทฤษฎีโครงสร้างนิทานของ 
วลาดิมีร์ พรอพพ์  (2546) ของกิตสุรางค์ กาฬสุวรรณ  พบว่ามีมากกว่าประมาณ 300 เรื่อง นิทาน
หลายเรื่องมีเนื้อหาที่อธิบายสภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น ตลอดจน
มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมจากศูนย์กลางของประเทศไทย และกลุ่มประเทศมลายู นอกจากนี้เนื้อหา
และโครงสร้างของนิทานหลายเรื่องยังมีความเหมาะสมกับวัยของเยาวชนในระดับการศึกษาต่างๆ 
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การอ่านหรือชมการแสดงนิทานพ้ืนบ้านของเยาวชน 
จึงถือเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นโดยอ้อม ผ่านทางอรรถรสของวรรณคดี เพราะนิทานพื้นบ้าน
ถือเป็นวรรณคดีพ้ืนบ้านประเภทหนึ่ง  การจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้วยการเผยแพร่นิทานพ้ืนบ้าน  
สู่โรงเรียนในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมการแสดงละคร จึงเป็นส่วนหนึ่งใน        
การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องวรรณคดีพ้ืนบ้านที่จะเกิดประโยชน์ต่ อสถานศึกษาในท้องถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องของท้องถิ่น          
ซึ่งโรงเรียนในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการที่จะให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยได้ให้บริการวิชาการในเรื่องนี้    

อนึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีรายวิชาวรรณคดีท้องถิ่น ที่จัดให้มี     
การเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  การจัดกิจกรรมเผยแพร่นิทานพ้ืนบ้านสู่สถานศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้พัฒนานักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งยั งถือ
เป็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับวิชาเรียน และเป็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับ    
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา     
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” 
ด้วยการสาธิตกิจกรรมรักการอ่านรักการเล่า และการแสดงละครพ้ืนบ้านแก่สถานศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
1. นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมายมีความรู้เรื่องวรรณคดีพ้ืนบ้านชายแดนใต้และได้พัฒนา

ทักษะการอ่านและการเล่าเรื่อง 
2. นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในอรรถรสของวรรณคดี

พ้ืนบ้านที่สื่อสารผ่านการแสดงละคร  
3. นักศึกษาที่เรียนรายวิชาวรรณคดีท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
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บทท่ี 2 
วิธีการด าเนินงาน 

 

การด าเนินโครงการบริการวิชาการโครงการ น าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” สู่ชุมชน กิจกรรมรักการอ่านรักการเล่าและกิจกรรมแสดงละคร
พ้ืนบ้าน ที่จัดขึ้นโดยคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 4 ครั้ง ในสถานศึกษาจ านวน 4 แห่ง  ประกอบด้วย
โรงเรียนในจังหวัดยะลา จ านวน 2 แห่ง โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี จ านวน 1 แห่ง และโรงเรียนใน
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 แห่ง  ดังนี้   

1) โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ จ.ยะลา จัดกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมในวันที่ 2 มีนาคม 2561 
3) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) จ.ยะลา จัดกิจกรรมในวันที่ 7 มีนาคม 2561 
4) โรงเรียนบ้านปอเนาะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมในวันที่ 13 มีนาคม  2561 

 

ขั้นตอนการเตรียม 
  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติและเตรียมการจัดกิจกรรมโดยบูรณากับรายวิชาเรียนจ านวน     
2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น และรายวิชาการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก มีการ
เตรียมการซ้อมการแสดงละครนิทานพ้ืนบ้าน และจัดท าหนังสือนิทานส าหรับเด็กพร้อมพิมพ์เผยแพร่ 
ประสานกับทางโรงเรียนเป้าหมายให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประชุมวางแผนก าหนดการ
และงานที่รับผิดชอบ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ แจ้งแผนการด าเนินงาน
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบ เพ่ือท าความเข้าใจแผนการด าเนินงานร่วมกัน   

การจัดกิจกรรมในโรงเรียนประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องนิทานพ้ืนบ้านชายแดนใต้ 
กิจกรรมการแสดงละครพื้นบ้าน กิจกรรมการอ่านนิทานพื้นบ้าน และการน าเสนอผลจากการอ่านด้วย
การแสดงบทบาทสมมติ  โดยได้บูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการครั้งนี้กับรายวิชาของหลักสูตร   
ครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

1. บูรณาการกับรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น นักศึกษาที่เรียนรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น 
ร่วมกันคัดเลือกวรรณกรรมท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการแสดงละครและบริบทของพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพัฒนาเป็นบทละครเวทีพร้อมฝึกซ้อมการแสดง จ านวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย             
1) ตือลอบากง 2) รายากูติ๊  3) อาเนาะมูเร็ดอาบูวะ  (ลูกงู) และ 4) เมาะซือเก็ง เรื่องดังกล่าว
หมุนเวียนไปจัดแสดงยังสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง ข้างต้น 
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2. บูรณาการกับรายวิชาการจัดท าหนังสือนิทานส าหรับเด็ก จากวรรณกรรมท้องถิ่นชายแดน
ใต้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 เรื่อง น ามาสร้างสรรค์เป็นหนังสือนิทาน และพิมพ์เผยแพร่ประกอบ      
การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง 
 
 
 

แผนผังการด าเนินงาน 
 

ขออนุมัติโครงการและเตรียมการจัดกิจกรรม 
 

   
วางแผนบูรณาการกับรายวิชาเรียน 

 
 
 รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น                           รายวิชาการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 
 

 
คัดเลือกวรรณกรรมท้องถิ่น 

 
พัฒนาบทละคร ฝึกซ้อมการแสดง และจัดท าหนังสือนิทาน 

 
  ประสานการจัดกิจกรรม เตรียมสื่อและอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 

ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผนและกิจกรรมที่วางแผนไว้ ( 4 วัน)  
1) โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ จ.ยะลา จัดกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมในวันที่ 2 มีนาคม  2561 
3) โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) จ.ยะลา จัดกิจกรรมในวันที่ 7 มีนาคม 2561 
4) โรงเรียนบ้านปอเนาะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมในวันที่ 13 มีนาคม  2561 
 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ านวน 364 คน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมาพร้อมกัน  

ณ หอประชุมโรงเรียน และด าเนินกิจกรรมสันทนาการโดยคณาจารย์และนักศึกษาช่วยงาน มีกิจกรรม
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เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และเข้ารับการบรรยายความรู้ ความส าคัญ
ของทักษะสื่อสาร และความส าคัญของการใช้ภาษาต่างๆ ในการสื่อสาร จากอาจารย์สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของภาษากับทักษะการสื่อสารมากยิ่งข้ึน 

หลังจากนั้น คณะผู้จัดโครงการได้มีการแสดงละครนิทานพ้ืนบ้าน ส าคัญที่ท าให้เยาวชนไทย
เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาต่าง ๆ ในการสื่อสาร ถือเป็นกิจกรรมที่ เสริมสร้างให้เยาวชน        
เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอีกด้วย และในเวลาช่วงค่ าได้มีการคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่สามารถ
สื่อสารหรือถ่ายทอดถึงเรื่องราว มุมมองความคิด และใช้ภาษาได้ดีออกมาน าเสนอผลงานของตนเอง 
และจัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือผ่อนคลายก่อนมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการและ    
ปิดพิธีโครงการ 
 

ขั้นตอนหลังการด าเนินงาน 
รายงานผลการด าเนินโครงการ น าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่

วรรณคดีพ้ืนบ้าน” สู่ชุมชน จากการรวบรวมแบบประเมินผลโครงการ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ   
ตอบแบบประเมินโครงการคนละ 1 ชุด มีการแปลผลระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมด้วย

ค่าเฉลี่ย  ( ) และได้เสนอผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ด้วยตารางโดยก าหนดเกณฑ์การแปล
ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00     แสดงว่า ความพึงพอใจมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20     แสดงว่า ความพึงพอใจมาก  

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40     แสดงว่า ความพึงพอใจปานกลาง  

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60     แสดงว่า ความพึงพอใจน้อย  

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80     แสดงว่า ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
จากข้อมูลที่ได้รวบรวมในแบบประเมินผลโครงการได้แสดงรายละเอียดและน าเสนอข้อมูลดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อ    

การด าเนินโครงการ  ก าหนดระดับความพึงพอใจไว้ 5  ระดับและมีค่าระดับความพึงพอใจดังนี้คือ 
5 คะแนน    ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  

 4 คะแนน     ระดับความพึงพอใจ มาก  
3 คะแนน      ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง  
2 คะแนน     ระดับความพึงพอใจ น้อย  
1 คะแนน     ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
จัดท ารายงานการด าเนินงานโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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บทท่ี 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
 โครงการ น าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน”    

สู่ชุมชน ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมรักการอ่านรักการเล่าและการแสดงละครพ้ืนบ้าน            
ณ โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ จ.ยะลา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้าน
ต้นไพ) จ.ปัตตานี ในวันที่ 2 มีนาคม  2561 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) จ.ยะลา    
ในวันที่ 7 มีนาคม 2561และโรงเรียนบ้านปอเนาะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมในวันที่ 13 มีนาคม 2561 

  โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินคนละ 1 ชุด มีการแปลผลระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมการอบรมด้วยค่าเฉลี่ย  ( ) และได้เสนอผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ด้วยตาราง
โดยก าหนดเกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00     แสดงว่า ความพึงพอใจมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20     แสดงว่า ความพึงพอใจมาก  

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40     แสดงว่า ความพึงพอใจปานกลาง  

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60     แสดงว่า ความพึงพอใจน้อย  

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80     แสดงว่า ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
จากข้อมูลที่ได้รวบรวมในแบบประเมินผลโครงการได้แสดงรายละเอียดและน าเสนอข้อมูล

ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยผลความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ   
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  ก าหนดระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ

และมีค่าระดับความพึงพอใจดังนี้คือ 
5 คะแนน    ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  

 4 คะแนน     ระดับความพึงพอใจ มาก  
3 คะแนน      ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง  
2 คะแนน     ระดับความพึงพอใจ น้อย  
1 คะแนน     ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อโครงการ น าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่
วรรณคดีพ้ืนบ้าน” สู่ชุมชน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย  การแปลผล 

ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ   

1. บุคลิกภาพของวิทยากร 4.95 มากที่สุด 

2. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.63  มากที่สุด 

3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.53  มากที่สุด 

4. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา 4.16 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

1. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.53 มากที่สุด 

2. การจัดสถานที่และบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.68 มากที่สุด 

3. ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบ 4.63 มากทีสุ่ด 

ด้านความรู้   

1. เนื้อหาและความรู้ตรงกับความต้องการ 4.53 มากที่สุด 

2. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียน/วิชาชีพได้ 4.68 มากที่สุด 

3. สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 4.47 มากที่สุด 

รวม 4.58 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการ   
น าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” สู่ชุมชน โดยรวมอยู่ที่
ระดับ 4.58  ซึ่ งมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า          
ความพึงพอใจที่มีต่อบุคลิกภาพของวิทยากร มีระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 โดยมีค่าความ  
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พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.95) รองลงมา คือ ความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่และบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียน/วิชาชีพได้  มีค่าความ       
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.68) และมีค่าระดับความพึงพอใจเรียงตามล าดับคือ ความพึงพอใจ
ต่อการเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร และความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบ 
(4.63) ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร การให้บริการและอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่  และเนื้อหาและความรู้ตรงกับความต้องการ (4.53) ความพึงพอใจต่อความสามารถ       
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ (4.47) และความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นและซักถามปัญหา มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.16) 
 

ร้อยละของความพึงพอใจ =   คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100 
                                                    5 
   =   4.58 100 
       5 

    =  91.60 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจฯ  โดยภาพรวมต่อโครงการ น าองค์ความรู้ เรื่อง           
“แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” สู่ชุมชน มีความพึงพอใจร้อยละ 91.60 
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บทท่ี 4 
สรุปผล อภิปรายผล ปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
โครงการน าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน”    

สู่ชุมชน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” ด้วยการ
สาธิตกิจกรรมรักการอ่านรักการเล่า และการแสดงละครพ้ืนบ้าน แก่สถานศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมอบรมเทคนิคการผลิตละครเวทีส าหรับเยาวชน    
ซึ่งจัดให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -13  มีนาคม 2561 และกิจกรรมรัก
การอ่านรักการเล่าและละครพ้ืนบ้าน  ซึ่งจัดขึ้น จ านวน 4 ครั้ง   ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561        
ณ โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ จ.ยะลา วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 
จ.ปัตตานี วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) จ.ยะลา และวันที่ 
13 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านปอเนาะ จ.นราธิวาส 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในภาพรวม  
1.  เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน ณ สถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง มีจ านวน 364 คน เกินกว่า

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 100 คน จ านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมปฏิบัติโครงการ จ านวน 38 คน    
ได้ตัดกิจกรรมให้แก่สถานศึกษา จ านวน 4 แห่ง 4 ครั้ง ได้เผยแพร่ละครพ้ืนบ้านจ านวน 4 เรื่อง และ
ผลิตหนังสือนิทานส าหรับเด็กจ านวน 4 เรื่อง เป็นจ านวน 364 เล่ม 

2.  เชิงคุณภาพ 
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการโครงการน าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และ

เผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน”  มีความพึงพอใจในกิจกรรมเป็นอย่างมากที่สุด สถานศึกษามีความ       
พึงพอใจที่นักเรียนในสังกัดมีโอกาสเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น และสามารถ
บูรณาการการเรียนรู้รายวิชาวรรณคดีศึกษากับวิชาเพศศึกษา และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการอ่านและกระตือรือร้นในการแสดงละครสร้างสรรค์อย่างเต็มความสามารถ มีรอยยิ้มและ
เสียงหัวเราะตลอดเวลาของการจัดกิจกรรม นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้ฝึกทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการ การฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 
และวิทยากร ทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในการ
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ท างานร่วมกับองค์กรภายนอก มีโอกาสประสานสัมพันธ์กับสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ เครือข่าย       
การเรียนรู้  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
ของนักศึกษาในหลักสูตรในอีกทางหนึ่ง 

3.  การวัดผลความส าเร็จของโครงการ 
จากแบบประเมินความพึงพอใจฯ  โดยภาพรวมต่อโครงการ “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ

เผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน”สู่ชุมชน กิจกรรมรักการอ่านรักการเล่าและกิจกรรมแสดงละครพ้ืนบ้าน     
มีความพึงพอใจร้อยละ 91.60 

อภิปรายผล 
การด าเนินโครงการ น าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่วรรณคดี

พ้ืนบ้าน” สู่ชุมชน บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  ได้เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง 
“แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” ด้วยการสาธิตกิจกรรมรักการอ่านรักการ
เล่า และการแสดงละครพ้ืนบ้านแก่สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 แห่ง โดยมีนักเรียน
เข้าร่วมโครงการ 364 คน และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 38 คน 
และมีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 
91.60  มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  มีปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จโดยสรุป ดังนี้ 

1.  ศักยภาพของบุคลากรในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย
คณาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีความพยายามในการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์และเหมาะสมต่อบริบทของพ้ืนที่ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายสถานศึกษาภายนอก และเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้แก่สถานศึกษาดังกล่าว กล่าวโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในโครงการถือเป็น
ผู้มีความมานะบากบั่นต่อ การปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปด้วยดี ประกอบกับมีความใฝ่รู้และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถเพ่ิมพูนทักษะการจัดกิจกรรมจากองค์ความรู้ภายนอกนอกเหนือจากรายวิชาได้
เป็นอย่างดี และสามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ความเหมาะสมของรายวิชาและชั้นปีของนักศึกษา ที่เปิดให้นักศึกษากลุ่มเดียวกันได้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน และนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4      
ผู้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจากรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น และ รายวิชาการจัดท า
หนังสือส าหรับเด็ก ได้ เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่  4 ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่  2  ท าให้          
เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการรายวิชาทั้ง 2 วิชา เข้าด้วยกัน โดยให้นักศึกษาเลือก
ฝึกปฏิบัติศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นกลุ่มและคัดเลือกวรรณกรรมท้องถิ่นที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ทั้ง 2 รายวิชา รวมทั้งสามารถน าไปบูรณาการกับกิจกรรมบริการวิชาการโดยเผยแพร่     
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องค์ความรู้จากรายวิชาเรียนในรูปกิจกรรมละครเวทีและกิจกรรมการจัดท าหนังสือนิทานส าหรับเด็ก
ให้แก่สถานศึกษาภายนอกได้เป็นอย่างดี  

3.  การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ ที่ทางสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
ได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นรวมถึงผู้เข้าร่วมอบรม
ซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้การจัดโครงการในครั้งนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งและ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก 

 

ปัญหาอุปสรรค 
โครงการ น าองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน”      

สู่ชุมชน พบปัญหากาการบริหารจัดการเรื่องรถที่จะน าไปใช้บริการวิชาการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการท าเรื่องเสนอขอรถจึงท าให้การด าเนินงานในส่วนของเอกสาร และงบประมาณล่าช้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพ่ิมงบประมาณในการด าเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือให้คณะผู้ด าเนินโครงการ
สามารถจัดโครงการนอกสถานที่ในครั้งต่อไปได้  อีกทั้งยังช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น 
 2. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 3. ควรแยกระดบัชั้นในการจัดกิจกรรม  
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มคอ.3

รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบันอดุมศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป
1. รหสัและชอืรายวชิา

2104322 การจัดทาํหนังสอืสําหรับเด็ก
Preparation of Books for Children

2. จํานวนหนว่ยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา อ.สรุัสวด ีนราพงศเ์กษม

อาจารยผ์ูส้อน อ.สรุัสวด ีนราพงศเ์กษม

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมากอ่น (pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

กลุม่ หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-805] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.สรุัสวด ีนราพงศเ์กษม ภาษาไทย (2554)

9. วนัทจีดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจีัดทาํ/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 16 พ.ย. 60

หมวดท ี2 จุดมุง่หมายและวัตถปุระสงค์
1. จดุมุง่หมายของรายวชิา

1.1 นักศกึษาเขา้ใจความหมาย จดุมุ่งหมาย ประเภทและพฒันาการของหนังสอืสําหรับเด็ก
1.2 นักศกึษาเขา้ใจหลักการสรา้งหนังสอืสําหรับเด็ก
1.3 นักศกึษาสามารถการวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่หนังสอืสําหรับเด็ก



1.4 นักศกึษาสามารถสรา้งหนังสอืและนติยสารสําหรับเด็กได ้

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดทาํหนังสอืสําหรับเด็ก เพอืเป็นประยกุตใ์ชใ้นจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทยได ้

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ
1. คาํอธบิายรายวชิา

ศกึษาความหมาย จดุมุ่งหมาย ประเภทและพฒันาการของหนังสอืสําหรับเด็ก หลักการสรา้งหนังสอืสําหรับเด็ก
โดยพจิารณาดา้นจติวทิยาการเรยีนรู ้เทคนคิการเลอืกสรา้งเรอืง สอดแทรกคณุธรรมภาพประกอบ การเลอืกขนาดตัวอักษร และการจัดรปูเลม่
สํารวจหนังสอืและนติยสารสําหรับเด็ก การวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่หนังสอืสําหรับเด็ก
ฝึกทาํหนังสอืและนติยสารสําหรับเด็กอยา่งนอ้ยประเภทละ 1 เลม่

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิตั ิ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคล

1 ชวัโมง/สัปดาห ์แจง้เวลาใหค้ําปรกึษาใหนั้กเรยีนมาพบใน วันพฤหสับด ีเวลา 13.00 – 14.00 น.

หมวดท ี4 การพัฒนาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล
1. แผนการสอน

สปั
ดาห์
ที

หัวขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรียนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 แนะนํารายวชิา
กระบวนการเรยีนการสอน
ขอ้ตกลงเบอืงตน้
วางแผนการเรยีนการสอนรว่มกั
น
และอภปิรายความรูเ้รอืงหนังสื

อสําหรับเด็กเพอืเป็นการประเมิ
นความรูก้อ่นเรยีน

3 บรรยาย
อภปิรายโดยใหนั้กศกึษาดวูดิโี
อ เรอืง "หนังสอืเพอืเด็ก"

1. มคอ. 3
2. แนวการสอน
3.
เอกสารประกอบการสอ
น
4. วดิโีอ
"หนังสอืเพอืเด็ก"

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

2 ความรูท้วัไปหนังสอืสําหรับเด็ก 3 บรรยาย 
อภปิราย

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

3 พฒันาการของหนังสอืสําหรับเ
ด็ก

3 บรรยาย 
อภปิราย

1.
เอกสารประกอบการสอ
น

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม



2. power point

4 หลักการสรา้งหนังสอืสําหรับเด็
ก
- จติวทิยาการเรยีนรูข้องเด็ก
-
เทคนคิการเลอืกสรา้งเรอืงสําห
รับเด็ก
- การสอดแทรกคณุธรรม

3 บรรยาย 
อภปิราย

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

5 หลักการสรา้งหนังสอืสําหรับเด็
ก (ตอ่)
- การวาดภาพประกอบ

3 บรรยาย 
อภปิราย
ฝึกปฏบิตั ิโดย วทิยากรพเิศษ

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

6 หลักการสรา้งหนังสอืสําหรับเด็
ก (ตอ่)
- การวาดภาพประกอบ

3 บรรยาย 
อภปิราย
ฝึกปฏบิตั ิโดย วทิยากรพเิศษ

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

7 หลักการสรา้งหนังสอืสําหรับเด็
ก (ตอ่) 
- การเลอืกขนาดตัวอักษร 
- การจัดรปูเลม่

3 บรรยาย 
อภปิราย

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

8 สํารวจหนังสอืและนติยสารสําห
รับเด็ก

3 บรรยาย 
อภปิราย
กจิกรรมกลุม่

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point
3. หนังสอืนทิาน

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

9 การวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่หนั
งสอืสําหรับเด็ก

3 บรรยาย 
อภปิรายโดยใหนั้กศกึษาวเิครา
ะหแ์ละประเมนิคา่หนังสอืสําหรั
บเด็ก จํานวน 5
เรอืงทมีาจากโครงการวจิัยเรอืง
การสรา้งหนังสอืนทิานเพอืสง่เ
สรมิคณุธรรมจรยิธรรม
สําหรับเยาวชนมุสลมิในสามจัง
หวัดชายแดนใต ้

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point
3. หนังสอืสําหรับเด็ก
จํานวน 5 เรอืง ดังนี
- เรอืงความสขุของแม่
-
เรอืงความสขุของการท
ําดี
- เรอืงผลลัพธท์แีตกตา่ง
- เรอืงบทเรยีนของอาลี
-
เรอืงน ้าํใจจากเพอืนใหม่
4. บทความวจิัยเรอืง
การสรา้งหนังสอืนทิานเ
พอืสง่เสรมิคณุธรรมจรยิ
ธรรม
สําหรับเยาวชนมุสลมิใน
สามจังหวัดชายแดนใต ้

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

10 สอบกลางภาค



11 การจัดทาํหนังสอืสําหรับเด็ก 3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิตัจิัดทาํหนังสอืนทิานส
ําหรับเด็ก

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

12 การจัดทาํนติยสารสําหรับเด็ก 3 บรรยาย
อภปิราย
ฝึกปฏบิตัจิัดทาํนติยสารสําหรับ
เด็ก

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

13 นําเสนอผลงานวรรณกรรมสําห
รับเด็ก

3 1.
บรูณาการกบัโครงการทาํนุบํารุ
งศลิปวัฒนธรรม
(กจิกรรมการแสดงละครพนืบา้น
) 
2.
บรูณาการกบัโครงการบรกิารวชิ
าการโครง
“แนวทางการอนุรักษ์ ฟืนฟู
และเผยแพรว่รรณคดพีนืบา้น”
โดยใหนั้กศกึษานําหนังสอืนทิา
นสําหรับเด็กทนัีกศกึษาจัดทาํข ึ
นมอบใหนั้กเรยีนทเีขา้รว่มโครง
การฯ
และจัดกจิกรรมรักการอ่านรักกา
รเลา่

1.
โครงการทาํนุบํารงุศลิป
วัฒนธรรม
(กจิกรรมการแสดงละคร
พนืบา้น)

2.
โครงการบรกิารวชิาการ
โครง
“แนวทางการอนุรักษ์
ฟืนฟู
และเผยแพรว่รรณคดพีนื
บา้น”

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

14 นําเสนอผลงานวรรณกรรมสําห
รับเด็ก

3 1.
บรูณาการกบัโครงการทาํนุบํารุ
งศลิปวัฒนธรรม
(กจิกรรมการแสดงละครพนืบา้น
) 
2.
บรูณาการกบัโครงการบรกิารวชิ
าการโครง
“แนวทางการอนุรักษ์ ฟืนฟู
และเผยแพรว่รรณคดพีนืบา้น”
โดยใหนั้กศกึษานําหนังสอืนทิา
นสําหรับเด็กทนัีกศกึษาจัดทาํข ึ
นมอบใหนั้กเรยีนทเีขา้รว่มโครง
การฯ
และจัดกจิกรรมรักการอ่านรักกา
รเลา่

1.
โครงการทาํนุบํารงุศลิป
วัฒนธรรม
(กจิกรรมการแสดงละคร
พนืบา้น)

2.
โครงการบรกิารวชิาการ
โครง
“แนวทางการอนุรักษ์
ฟืนฟู
และเผยแพรว่รรณคดพีนื
บา้น”

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

15 การประยกุตใ์ชห้นังสอืสําหรับเ
ด็กกบัจัดการเรยีนการสอนภาษ
าไทย

3 บรรยาย
อภปิราย

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม

16 สรปุททเรยีน 3 บรรยาย
อภปิราย

1.
เอกสารประกอบการสอ
น
2. power point

1. อ.สรัุสวด ีนราพง
ศเ์กษม



17, 
18

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิ
กรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาห์
ประเมนิ

สัดสว่น
ของการ
ประเมนิผล

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน
1. ตาํราและเอกสารหลกั

2. เอกสารและขอ้มูลสาํคญั

จนิตนา ใบกาซยู.ี (2543). แนวการจัดทาํหนังสอืสําหรับเด็ก. กรงุเทพฯ : สวุรียิาสาสน์.
ฉววีรรณ คหูาภนัินทน์. (2542). การอ่านและการสง่เสรมิการอ่าน. กรงุเทพฯ : ศลิปาบรรณาคาร.
ฉววีรรณ คหูาภนัินทน์. (2545). วรรณกรรมสําหรับเด็ก. (พมิพค์รังท ี2). กรงุเทพฯ : ศลิปาบรรณาคาร.
ชตุมิา สัจจานันท.์ (2529). หนังสอืเพอืลกู. กรงุเทพฯ : สวุรียิาสาสน์.
ทวศีักด ิญาณประทปี. (2553). การเขยีนวรรณกรรมสําหรับเด็ก. ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร.์ กรงุเทพฯ : สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยรามคําแหง.
นติยา ประพฤตกิจิ. (2538). การพฒันาการอ่านของลกู. กรงุเทพฯ : ขา้วฟ่าง.
บนัลอื พฤกษะวัน. (2533). วรรณกรรมสําหรับเด็ก. กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ.
พชัรนิทร ์สมตน. (2538). การสรา้งหนังสอืสง่เสรมิการอ่านสําหรับนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี5 
นทิานพนืบา้นสงิหบ์รุหีเ์รอืง “ตํานานวัดพระนอนจักรสหี”์. วทิยานพินธ ์การศกึษามหาบณัฑติ. ชลบรุ ี: มหาวทิยาลัยบรูพา.
มานพ ถนอมศร.ี (2546). การเขยีนหนังสอื สารคด ีบนัเทงิคด ีสําหรับเด็กและเยาวชน. กรงุเทพฯ : สปิประภา.
วันเพญ็ สภุกีติย.์ (2528). การศกึษาเปรยีบเทยีบความเขา้ใจในการอ่านและทศันคตติอ่ภาษาไทย
ของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีท ี5. วทิยานพินธ ์การศกึษามหาบณัฑติ. กรงุเทพฯ : 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร
วนัิย รอดจา่ย. 2538. การเขยีนและจัดทาํสอืหนังสอืสําหรับเด็กและเยาวชน. กรงุเทพฯ : 
สํานักพมิพต์น้ออ้
ศรรีัตน์ เจงิกลนิจันทร ์(2536). การอ่านและการสรา้งนสิัยรักการอ่าน. กรงุเทพฯ : 
ไทยวัฒนาพาณิช.

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนํา

วรรณกรรมเด็กทปีรากฏตามทอ้งตลาด หรอืหอ้งสมุดทวัไป เรอืงราวจากทอ้งถนิ เชน่ ภมูปัิญญาทอ้งถนิ ขนบธรรมเนียนประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถนิ การละเลน่พนืเมอืง อาหารในทอ้งถนิ พชืพรรณประจําทอ้งถนิ การแตง่กาย ความเชอืในทอ้งถนิ ผลติภัณฑป์ระจําทอ้งถนิ
สถานทนี่าเทยีวในทอ้งถนิ ฯลฯ ทนี่าจะนํามาเขยีนเป็นหนังสอืสําหรับเด็กเพอืนําเสนออัตลักษณ์ของทอ้งถนิ
สารานุกรมวัฒนธรรมทอ้งถนิภาคใต ้วถิชีวีติชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรงุการดําเนนิการของรายวชิา
1. กลยุทธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1.1 ประเมนิผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์ 
1.2 ใหนั้กศกึษาเขยีนแสดงความคดิเหน็การสอนในสัปดาหส์ดุทา้ย

2. กลยุทธก์ารประเมนิการสอน

2.1 ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา
2.2 ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการวชิาการระดับคณะ



3. การปรบัปรงุการสอน

3.1 นําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรับปรงุการสอน
3.2 สัมมนาอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานีเพอืพฒันาสาระและการสอนทเีหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้
ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา หรอืการสุม่ตรวจผลงานของนักศกึษา
หลังจากการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธโิดยรวมในวชิาดังนี

การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนักศกึษา โดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิทไีม่ใชอ่าจารยป์ระจําหลักสตูร

ตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจขอ้สอบ ผลงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ
และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศกึษา จะมกีารประเมนิคณุภาพของหลักสตูร โดยสอบถามความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาทเีรยีน
รวมทงัสาขาอนื ๆ ทกีาํหนดในหลักสตูร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบณัฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการปรับหลักสตูรใหด้ยีงิขนึดว้ย
นอกจากนันประเมนิจากตําแหน่งและความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑติ
และประเมนิจากความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสตูร หรอืเป็นอาจารยพ์เิศษ ตอ่ความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน
และคณุสมบตัอินื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพฒันาองคค์วามรูข้องนักศกึษา

5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

ศกึษาการวจิัย เรอืง การสอนแบบบรูณาการกบัพนัธกจิทสีง่ผลตอ่ทกัษะการเรยีนรูข้องนักศกึษาในรายวชิาการจัดทาํหนังสอืสําหรับเด็ก
บรูณาการการจัดการเรยีนการสอนกบัรายวชิาวรรณกรรมทอ้งถนิ

หมวดอนืๆ

1. บรูณาการกบัโครงการทาํนุบํารงุศลิปวัฒนธรรม (กจิกรรมการแสดงละครพนืบา้น)
โดยนักศกึษาจัดการแสดงละครพนืบา้นในกจิกรรมลานวัฒนธรรม
2. บรูณาการกบัโครงการบรกิารวชิาการโครง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟืนฟ ูและเผยแพรว่รรณคดพีนืบา้น”
โดยใหนั้กศกึษานําหนังสอืนทิานสําหรับเด็กทจีัดทาํขนึไปมอบใหนั้กเรยีนทเีขา้รว่มโครงการฯ ในกจิกรรมรักการอ่านรักการเลา่
3. บรูณาการกบัโครงการวจิัยเรอืง การสรา้งหนังสอืชดุ ยะลาเมอืงแหง่นก (Yala Bird City) สําหรับนักเรยีนชนัประถมศกึษาในจังหวัดยะลา
โดยใหนั้กศกึษาเป็นผูช้ว่ยวจิัยเกบ็ขอ้มูลเพอืนํามาเขยีนหนังสอื
4. บรูณาการกบัรายวชิาวรรรกรรมทอ้งถนิ



มคอ.5

รายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา
 

ชอืสถาบันอดุมศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป
1. รหสัและชอืรายวชิา

2104322 การจัดทาํหนังสอืสําหรับเด็ก
Preparation of Books for Children

2. รายวชิาทตีอ้งเรยีนกอ่นรายวชิาน ี(ถา้ม)ี

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อนและกลุม่เรยีน (section)

อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา อ.สรุัสวด ีนราพงศเ์กษม

อาจารยผ์ูส้อน อ.สรุัสวด ีนราพงศเ์กษม

4. ภาคการศกึษา/ปีการศกึษาทเีปิดสอนรายวชิา

2 / 2560

5. สถานทเีรยีน

กลุม่ หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-805] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.สรุัสวด ีนราพงศเ์กษม ภาษาไทย (2554)

หมวดท ี2 การจัดการเรยีนการสอนเปรยีบเทยีบกับแผนการสอน
1. รายงานชวัโมงการสอนจรงิเทยีบกบัแผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมง
ตามแผน
การสอน

จํานวนชวัโมง
ทสีอนจรงิ

ระบเุหตผุลทกีารสอนจรงิตา่งจากแผนการสอน
หากมคีวามแตกตา่งเกนิรอ้ยละ 25

1 แนะนํารายวชิา
กระบวนการเรยีนการสอน
ขอ้ตกลงเบอืงตน้
วางแผนการเรยีนการสอนรว่มกนั
และอภปิรายความรูเ้รอืงหนังสอืสําห
รับเด็กเพอืเป็นการประเมนิความรูก้อ่
นเรยีน

3 3

2 ความรูท้วัไปหนังสอืสําหรับเด็ก 3 3



3 พฒันาการของหนังสอืสําหรับเด็ก 3 3

4 หลักการสรา้งหนังสอืสําหรับเด็ก
- จติวทิยาการเรยีนรูข้องเด็ก
-
เทคนคิการเลอืกสรา้งเรอืงสําหรับเด็
ก
- การสอดแทรกคณุธรรม

3 3

5 หลักการสรา้งหนังสอืสําหรับเด็ก
(ตอ่)
- การวาดภาพประกอบ

3 3

6 หลักการสรา้งหนังสอืสําหรับเด็ก
(ตอ่)
- การวาดภาพประกอบ

3 3

7 หลักการสรา้งหนังสอืสําหรับเด็ก
(ตอ่) 
- การเลอืกขนาดตัวอักษร 
- การจัดรปูเลม่

3 3

8 สํารวจหนังสอืและนติยสารสําหรับเด็
ก

3 3

9 การวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่หนังสอืส
ําหรับเด็ก

3 3

10 สอบกลางภาค

11 การจัดทาํหนังสอืสําหรับเด็ก 3 3

12 การจัดทาํนติยสารสําหรับเด็ก 3 3

13 นําเสนอผลงานวรรณกรรมสําหรับเด็
ก

3 3

14 นําเสนอผลงานวรรณกรรมสําหรับเด็
ก

3 3

15 การประยกุตใ์ชห้นังสอืสําหรับเด็กกบั
จัดการเรยีนการสอนภาษาไทย

3 3

16 สรปุททเรยีน 3 3

17, 18 สอบปลายภาค

2. หวัขอ้ทสีอนไมค่รอบคลมุตามแผน

หวัขอ้ทสีอนไม่ครอบคลมุตามแผน(ถา้ม)ี นัยสําคัญของหวัขอ้ทสีอนไม่ครอบคลมุตามแผน แนวทางชดเชย



3. ประสทิธผิลของวธิสีอนททีําใหเ้กดิผลการเรยีนรูต้ามทรีะบใุนรายละเอยีดของรายวชิา

ผลการเรยีนรู ้
วธิสีอนทรีะบใุนรายละเอยีด

ของรายวชิา

ประสทิธผิล
ปัญหาของการใชว้ธิสีอน(ถา้ม)ี
พรอ้มขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข

มี ไม่มี

4. ขอ้เสนอการดาํเนนิการเพอืปรบัปรงุวธิสีอน

เชญิวทิยากรบรรยายพเิศษ

หมวดท ี3 สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา
1. จํานวนนกัศกึษาทลีงทะเบยีนเรยีน (ณ วนัหมดกําหนดการเพมิถอน )

กลุม่ จํานวน (คน)

1 38

2. จํานวนนกัศกึษาทคีงอยูเ่มอืสนิสดุภาคการศกึษา

กลุม่ จํานวน (คน)

1 38

3. จํานวนนกัศกึษาทถีอน (w)

ไม่มนัีกศกึษาทถีอน

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)

ระดับ
คะแนน
(เกรด)

A B+ B C+ C D+ D E P W IF

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

กลุม่
1

4 10.5 15 39.5 15 39.5 4 10.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5. ปจัจยัททีําใหร้ะดบัคะแนนผดิปกต ิ(ถา้ม)ี

6. ความคลาดเคลอืนจากแผนการประเมนิทกีําหนดไวใ้นรายละเอยีดรายวชิา

6.1 ความคลาดเคลอืนดา้นกําหนดเวลาการประเมนิ

ความคลาดเคลอืน เหตผุล

6.2 ความคลาดเคลอืนดา้นวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้

ความคลาดเคลอืน เหตผุล



7. การทวนสอบผลสมัฤทธขิองนกัศกึษา

วธิกีารทวนสอบ สรปุผล

นําผลการประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิผลของรายวชิาพรอ้มกบั
ขอ้สอบ
รายงานและหลักฐานการเขา้เรยีนของนักศกึษาเขา้รับการตรวจสอ
บจากทปีระชมุของสาขาวชิาจากนันนําผลเสนอตอ่คณะกรรมการ
ทวนสอบของคณะเพอืพจิารณาตอ่ไป

คณะกรรมการเหน็ชอบตามผลการประเมนิการเรยีนรู ้

หมวดท ี4 ปัญหาและผลกระทบตอ่การดําเนนิการ
1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนและสงิอาํนวยความสะดวก

ปัญหาในการใชแ้หลง่ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ผลกระทบ

2. ประเด็นดา้นการบรหิารและองคก์ร

ปัญหาดา้นการบรหิารและองคก์ร(ถา้ม)ี ผลกระทบตอ่ผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา

หมวดท ี5 การประเมนิรายวชิา
1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนกัศกึษา

1.1 ขอ้วพิากษท์สีาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษา

กลุม่ คอมเมน้ท์

 

กลุม่
แบบประเมนิการเรยีนการสอนหลังเรยีน แบบประเมนิการเรยีนการสอนกอ่นเรยีน

x̄ SD x̄ SD

1 4.138 0.74 4.199 0.58

1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ท ี1.1

2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธิอีนื

2.1 ขอ้วพิากษท์สีาํคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอีนื

2.2 ความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 2.1

 



หมวดท ี6 แผนการปรับปรงุ
1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามทเีสนอในรายงานของรายวชิาครงัทผีา่นมา

แผนการปรับปรงุทเีสนอในภาคการศกึษา/
ปีการศกึษาทผีา่นมา

ผลการดําเนนิการ

อบรมใหค้วามรูเ้รอืงโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ใีชส้ําหรับจัดทาํหนังสื

อสําหรับเด็ก
นักศกึษาสามารถจัดทาํหนังสอืสําหรับเด็กดว้ยโปรแกรมคอมพวิเต
อรไ์ด ้

2. การดาํเนนิการอนื ๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไป

ขอ้เสนอ กาํหนดเวลาทแีลว้เสร็จ ผูร้ับผดิชอบ

นํานักศกึษาไปศกึษาดงูานของครตูน้แบบทสีอนภา
ษาไทยโดยใชห้นังสอืเลม่เล็ก

ปีการศกึษา 2561 อ.สรุัสวด ีนราพงศเ์กษม

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

 

ชอือาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา : อ.สรุัสวดี
นราพงศเ์กษม

ลงชอื วันทรีายงาน : 20 เม.ย. 60

ชอือาจารยป์ระธานหลักสตูร : อ.สรุัสวดี
นราพงศเ์กษม

ลงชอื วันทรีายงาน : 17 พ.ค. 60



มคอ.3

รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบันอดุมศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป
1. รหสัและชอืรายวชิา

2104429 วรรณกรรมทอ้งถนิ
Thai Folk Literature

2. จํานวนหนว่ยกติ

3 (2-2-5)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ

อาจารยผ์ูส้อน อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมากอ่น (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไม่มี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไม่มี

8. สถานทเีรยีน

กลุม่ หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-802] อังคาร 8:00 - 12:00 อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ ภาษาไทย (2554)

9. วนัทจีดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจีัดทาํ/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 22 พ.ย. 60

หมวดท ี2 จุดมุง่หมายและวัตถปุระสงค์
1. จดุมุง่หมายของรายวชิา

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ทสีําคัญของทอ้งถนิ



2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในรปูแบบการประพนัธ ์เนือหา แนวคดิ ตลอดจนความสัมพนัธข์องวรรณกรรมทอ้งถนิกบัวัฒนธรรมและสังคม
3. สามารถนําความรูท้ไีดร้ับจากการศกึษามาประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนการสอนได ้

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการเป็นครสูาระภาษาไทย มคีวามสามารถในดา้นการศกึษา วเิคราะห์
และใชว้รรณกรรมทอ้งถนิไดอ้ยา่งเหมาะสม
เขา้ใจความแตกตา่งของผูใ้ชภ้าษาถนิโดยเฉพาะผูเ้รยีนทมีคีวามแตกตา่งหลากหลายทางการใชภ้าษาและวัฒนธรรม

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ
1. คาํอธบิายรายวชิา

ศกึษาวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ทสีําคัญของทอ้งถนิ ทงัในดา้นประวัตคิวามเป็นมา รปูแบบการประพนัธ ์เนือหา แนวคดิ
และความสัมพนัธก์บัสังคมและวัฒนธรรม

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิตั ิ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

30 30 75 - กจิกรรมทศันศกึษาในเทศกาลนทิานพนืบา้นนานาชาติ

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบคุคล

2

หมวดท ี4 การพัฒนาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล
1. แผนการสอน

สปั
ดาห์
ที

หัวขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรียนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัวรรณกร
รมทอ้งถนิ 
- ความหมายและความสําคัญ
- ประเภท
- การแพรก่ระจาย
-
การอนุรักษ์และเผยแพรว่รรณก
รรมทอ้งถนิ

4 - บรรยาย
- อภปิราย
-
ชแีจงเรอืงกจิกรรมการแสดงละ
ครพนืบา้นทบีรูณาการกบัการบริ
การวชิาการ 4 ครัง
และบรูณาการกบัการทาํนุบํารงุ
ศลิปวัฒนธรรม
ดว้ยการจัดแสดงในงานลานวัฒ
นธรรม 1 ครัง
-
ชแีจงงานกลุม่เรอืงการสํารวจว
รรณกรรมทอ้งถนิเฉพาะประเภท
และจัดทาํเป็นรายงานสง่กอ่นส
อบ

เอกสารประกอบการสอ
น
สอืวดิทิศัน์

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ



2 วรรณกรรมมุขปาฐะ 
- นทิานพนืบา้น
- นทิานชาดก
- เพลงกลอ่มเด็ก
- เพลงประกอบการละเลน่
- วรรณกรรมประกอบการแสดง

4 -บรรยาย
-อภปิราย
-
กจิกรรมกลุม่นําเสนอหนา้ชนัเรี
ยน
-
มอบหมายงายใหค้น้หานทิานพื
นบา้นประจําถนิคนละ 1 เรอืง

-
เอกสารประกอบการสอ
น
- พาวเวอรพ์อยต์

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

3 วรรณกรรมลายลักษณ์
-
การแบง่ประเภทตามวัสดทุใีชบ้ั
นทกึไดแ้ก ่ศลิาจารกึ สมุดไทย
สมุดขอ่ย ใบลาน หนังสอืบดุ 
-
การแบง่ประเภทตามรปูแบบคํา
ประพนัธ ์ไดแ้ก ่รอ้ยแกว้
และรอ้ยกรอง
-
การแบง่ประเภทตามหมวดหมู่เ
นือหา ไดแ้ก่
นทิานประโลมโลก ตําราทวัไป
ตํารายา คําสอน กฎหมาย
บทสวดในพธิกีรรม
- การแบง่ประเภทตามยคุสมัย
ไดแ้กย่คุสมัยกอ่นการพมิพ์
และยคุสมัยทมีกีารพมิพ์

4 -บรรยาย
-อภปิราย

-
เอกสารประกอบการสอ
น
- พาวเวอรพ์อยต์

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

4 วรรณกรรมทอ้งถนิชายแดนใต ้
- ประวัตวิามเป็นมา
- รปูแบบคําประพนัธ์
- เนือหาและแนวคดิ
-
ความสัมพนัธก์บัสังคมและวัฒ
นธรรม
- ตัวอยา่งวรรณกรรมทาีสนใจ 
-
วรรณกรรมทเีหมาสะมกบัการแ
สดง

4 - บรรยาย
- อภปิราย
- กจิกรรมกลุม่
คัดเลอืกนทิานกลุม่ละ 1 เรอืง
-
ตัวแทนนําเสนอเหตผุลการคัดเ
ลอืก

-
เอกสารประกอบการสอ
น
- พาวเวอรพ์อยต์
- กจิกรรมกลุม่

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

5 1.
การศกึษาวเิคราะหน์ทิานแบบต่
างๆ เชน่การวเิคราะหร์ส
วเิคราะหค์วามสัมพนัธร์ะหวา่งเ
นือหากบัสังคมและวัฒนธรรม
และการวเิคราะหเ์ชงิโครงสรา้ง
2.
การบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิ
นกบัการเรยีนการสอน

4 - บรรยาย
- อภปิราย
- กจิกรรมกลุม่
วเิคราะหน์ทิานทแีตล่ะกลุม่ดว้ย
เทคนคิการวเิคราะหโ์ครงสรา้งเ
หตกุารณ์
-
ตัวแทนกลุม่นําเสนอตัวอยา่งกา
รวเิคราะห์
-
กจิกรรมกลุม่อภปิรายวธิกีารบรู
ณาการวรรณกรรมทอ้งถนิกบักา
รเรยีนการสอน
-

-
เอกสารประกอบการสอ
น
- พาวเวอรพ์อยต์
- กจิกรรมกลุม่

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ



ตัวแทนกลุม่นําเสนอผลการวเิค
ราะห์

6 การบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิ
นกบัการเรยีนการสอน
ดว้ยกจิกรรมละครเวที
- การเขยีนโครงเรอืง 
- การเขยีนบทการแสดงนทิาน 
- การผลติละครเวที
-
การออกแบบกจิกรรมเสรมิประส
บการณ์รว่มกบักจิกรรมละครเว
ท ีเชน่ นทิานหุน่มอื ,
ละครนักอ่าน ละครทวภิาษา ,
ละครพลังเสยีง

4 - กจิกรรมการเสวนา 
1)
ระดมความคดิเหน็เพอืจัดทาํโค
รงการการแสดงละครเวท ี
2)แบง่งานในระดับหอ้ง
โดยมปีระธานโครงการใหญข่อ
งหอ้งพรอ้มทมีงาน 
3)แบง่งานระดับกลุม่
โดยมปีระธานโครงการยอ่ยขอ
งกลุม่พรอ้มทมีงาน 
4) จัดทาํปฏทินิดําเนนิงาน 
5)
มอบหมายใหแ้ตล้ะกลุม่จัดทาํร
ายการวัสดอุุปกรณ์
และเขยีนบทการแสดง

-
เอกสารประกอบการสอ
น
- กจิกรรมการเสวนา

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

7 การบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถิ
นกบัการเรยีนการสอน
ดว้ยกจิกรรมละครเวที
-
การประเมนิผลกจิกรรมการแสด
ง
-
การพฒันาและปรับปรงุกจิกรรม
การแสดง
-
การประเมนิผลกจิกรรมเสรมิปร
ะสบการณ์
-
การพฒันาและปรับปรงุกจิกรรม
เสรมิประสบการ์

4 - กจิกรรมกลุม่
1)
อภปิรายประเมนิผลกจิกรรมและ
นําเสนอการพฒันาและปรับปรงุ
2)
ตัวแทนกลุม่นําเสนอผลการอภิ
ปราย

- กจิกรรมกลุม่ 1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

8 วรรณกรรมทอ้งถนิภาคใตต้อน
บน
- ประวัตคิวามเป็นมา
- รปูแบบคําประพนัธ์
- เนือหาและแนวคดิ

4 - บรรยาย
- อภปิราย

-
เอกสารประกอบการสอ
น
- พาวเวอรพ์อยต์

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

9 วรรณกรรมทอ้งถนิภาคใตต้อน
บน 
-
ความสัมพนัธก์บัสังคมและวัฒ
นธรรม
- ตัวอยา่งวรรณกรรมทาีสนใจ

4 - บรรยาย
- อภปิราย

-
เอกสารประกอบการสอ
น
- พาวเวอรพ์อยต์

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

10 สอบกลางภาค

11 วรรณกรรมทอ้งถนิภาคอสีาน
- ประวัตคิวามเป็นมา
- รปูแบบคําประพนัธ์
- เนือหาและแนวคดิ

4 - บรรยาย
- อภปิราย

-
เอกสารประกอบการสอ
น
- พาวเวอรพ์อยต์

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ



-
ความสัมพนัธก์บัสังคมและวัฒ
นธรรม
- ตัวอยา่งวรรณกรรมทนี่าสนใจ

12 วรรณกรรมทอ้งถนิภาคเหนือ
- ประวัตคิวามเป็นมา
- รปูแบบคําประพนัธ์
- เนือหาและแนวคดิ
-
ความสัมพนัธก์บัสังคมและวัฒ
นธรรม
- ตัวอยา่งวรรณกรรมทนี่าสนใจ

4 - บรรยาย
- อภปิราย

-
เอกสารประกอบการสอ
น
- พาวเวอรพ์อยต์

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

13 การเปรยีบเทยีบวรรณกรรมทอ้ง
ถนิแตล่ะภาค
-
เปรยีบเทยีบรปูแบบคําประพนัธ์
-
เปรยีบเทยีบเนือหาและแนวคดิ
-
เปรยีบเทยีบลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรม

4 - บรรยาย
- อภปิราย

-
เอกสารประกอบการสอ
น
- พาวเวอรพ์อยต์

1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

14 การเปรยีบเทยีบวรรณกรรมทอ้ง
ถนิแตล่ะภาค
- เปรยีบเทยีบโครงเรอืง
โครงสรา้ง และอนุภาค
-
ตัวอยา่งวรรณกรรมทแีพรก่ระจ
ายมากทสีดุ

4 กจิกรรมกลุม่
-
อภปิรายโครงสรา้งวรรณกรรมท ้
องถนิทคีลา้ยคลงึกนั
และแตกตา่งกนั
-
อภปิรายโครงสราง้วรรณกรรทปี
รากฏในแตล่ะทอ้งถนิอยา่งโดด
เดน่
-
อภปิรายโครงสรา้งวรรณกรรมข
องแตล่ะภมูภิาคทสีอดคลอ้งกนั
มากทสีดุ
-
วเิคราะหเ์หตผุลของความเหมอื
นและความตา่งของโครงสรา้งว
รรณกรรมทอ้งถนิ

กจิกรรมกลุม่ 1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

15 การจัดทาํรายงานเรอืงวรรณกร
รมมุขปาฐะทแีพรก่ระจายในทอ้
งถนิชายแดนใต ้
- ประเภทของวรรณกรรม
-
การคัดเลอืกและเกบ็รวบรวมขอ้
มูล

4 กจิกรรมกลุม่
-
อภปิรายวรรณกรรมมุขปาฐะทแี
พรก่ระจายในทอ้งถนิของตน
-
คัดเลอืกประเภทวรรณกรรมทเีห
มาะสมตอ่การเกบ็รวบรวมขอ้มู
ล
-
ตัวแทนกลุม่นําเสนอผลการคัดเ
ลอืกวรรณกรรม
มอบหมายงานใหจ้ัดทาํรายงาน

กจิกรรมกลุม่ 1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ



กลุม่เรอืงวรรณกรรมทอ้งถนิเฉ
พาะประเภท

16 สรปุเนือวรรณกรรมทอ้งถนิทกุภู
มภิาคและกจิกรรมการแสดงละ
ครเวทจีากนทิานพนืบา้น

4 กจิกรรมกลุม่ 
-
อภปิรายความรูเ้รอืงวรรณกรรม
ทอ้งถนิภมูภิาคตา่งๆ
-
อภปิรายผลกจิกรรมการแสดงล
ะครเวทแีละกจิกรรมเสรมิประส
บการณ์
-
แสดงความคดิเหน็เรอืงการอนุรั
กษ์และเผยแพรว่รรณกรรมทอ้ง
ถนิ
-
ตัวแทนกลุม่นําเสนอผลการวเิค
ราะห์

กจิกรรมกลุม่ 1. อ.ธวัลรัตน ์พรหม
วเิศษ

17, 
18

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิ
กรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาห์
ประเมนิ

สัดสว่น
ของการ
ประเมนิผล

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน
1. ตาํราและเอกสารหลกั

1. ธวัช ปณุโณทก.(2543). วเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถนิเชงิเปรยีบเทยีบ. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลัยรามคําแหง.
2. ประทปี ชมุพล. (2553). พนืฐานวรรณกรรมทอ้งถนิสภีาค. กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์



2. เอกสารและขอ้มูลสําคัญ 

กระแสร ์มาลยาภรณ์.(2522) วรรณคดเีปรยีบเทยีบ. ชลบรุ ี:วยิาลัยวชิาการศกึษาบางแสน .
กหุลาบ มัลลกิะมาส.(2527) วรรณกรรมไทย. มหาวทิยาลัยรามคําแหง.
ชาํนาญ รอดเหตภุัย (2553) .การวจิัยทางภาษาไทย กรงุเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.
บญุเหลอื เทพยสวุรรณ, มล. (2517) วเิคราะหส์วรรณคดไีทย. สมาคมสังคมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย. 
วมิล ดําศร.ี (2530).วรรณกรรมมุขปาฐะเมอืงนครศรธีรรมราช. โปรแกรมวชิาวัฒนธรรมศกึษา : วทิยาลัยครนูครศรธีรรมราช. ๒๕๓๐.
วมิล ดําศร.ี (2520) วรรณกรรมลายลักษณ์. โปรแกรมวชิาวัฒนธรรมศกึษา : วทิยาลัยคร ูนครศรธีรรมราช. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนํา 

-

2. เอกสารและขอ้มูลสาํคญั

กระแสร ์มาลยาภรณ์.(2522) วรรณคดเีปรยีบเทยีบ. ชลบรุ ี:วยิาลัยวชิาการศกึษาบางแสน .
กหุลาบ มัลลกิะมาส.(2527) วรรณกรรมไทย. มหาวทิยาลัยรามคําแหง.
ชาํนาญ รอดเหตภุัย (2553) .การวจิัยทางภาษาไทย กรงุเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.
บญุเหลอื เทพยสวุรรณ, มล. (2517) วเิคราะหส์วรรณคดไีทย. สมาคมสังคมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย. 
วมิล ดําศร.ี (2530).วรรณกรรมมุขปาฐะเมอืงนครศรธีรรมราช. โปรแกรมวชิาวัฒนธรรมศกึษา : วทิยาลัยครนูครศรธีรรมราช. ๒๕๓๐.
วมิล ดําศร.ี (2520) วรรณกรรมลายลักษณ์. โปรแกรมวชิาวัฒนธรรมศกึษา : วทิยาลัยคร ูนครศรธีรรมราช.

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนํา

-



หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรงุการดําเนนิการของรายวชิา
1. กลยุทธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี จากการวางแผนการจัดการเรยีนการสอนรว่มกนั ระหวา่งผูส้อนกบันักศกึษา สรปุไดด้ังนี
- การสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน ประเมนิตนเองทกุคน
- แบบประเมนิผูส้อนในระบบประเมนิออนไลน์

2. กลยุทธก์ารประเมนิการสอน

3. การปรบัปรงุการสอน

หลังจากประเมนิในขอ้ 2 จะมกีารปรับปรงุการสอนโดยการระดมสมองและหาขอ้มูลพมิเตมิในการสอนดังนี
- สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน
- การวจิัยเพอืพฒันาการเรยีนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้
ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา หรอืการสุม่ตรวจผลงานของนักศกึษา
หลังจากการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธโิดยรวมในวชิาดังนี

การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนักศกึษา โดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิทไีม่ใชอ่าจารยป์ระจําหลักสตูร

ตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจขอ้สอบ ผลงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ
และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศกึษา จะมกีารประเมนิคณุภาพของหลักสตูร โดยสอบถามความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาทเีรยีน
รวมทงัสาขาอนื ๆ ทกีาํหนดในหลักสตูร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบณัฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการปรับหลักสตูรใหด้ยีงิขนึดว้ย
นอกจากนันประเมนิจากตําแหน่งและความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑติ
และประเมนิจากความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสตูร หรอืเป็นอาจารยพ์เิศษ ตอ่ความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน
และคณุสมบตัอินื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพฒันาองคค์วามรูข้องนักศกึษา

5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสัมฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอน และรายละเอยีดวชิา
เพอืใหเ้กดิคณุภาพมากขนึ ดังนี
- ปรับปรงุรายละเอยีดวชิาทกุ 3 ปี หรอืมขีอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธติามขอ้ 4 
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีุมมองในเรอืงการประยกุตค์วามรูน้ีกบัปัญหาทมีาจากการวจิัยของอาจารย์

หมวดอนืๆ

การบรูณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคก์บักระบวนการจัดการเรยีนการสอน (Integrating research process or innovation to
teaching and learning process)
- ผลตินวัตกรรมสรา้งสรรคใ์นรปูแบบละครพนืบา้น
- ออกแบบและทดลองเกบ็ขอ้มูลในการวจิัยเบอืงตน้ ดว้ยการสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมมุขปาฐะทแีพรก่ระจายในทอ้งถนิ

การบรูณาการงานบรกิารวชิาการแกส่ังคมกบักระบวนการเรยีนการสอน (Integrating academic services to teaching and learning
process) 
- บรูณาการการเรยีการสอนกบัรายวชิาการจัดทาํหนังสอืสําหรับเด็กและกจิกรรมบรกิารวชิาการใน โครงการ การนําองคค์วามรูเ้รอืง
"แนวทางการอนุรักษ์ ฟืนฟ ูและเผยแพรว่รรณคดพีนืบา้นสูช่มุชน" ดว้ยการจัดกจิกรรมการสาธติแสดงละครพนืบา้น



และการสาธติกจิกรรมรักการอ่านรักการเลา่ดว้ยกจิกรรมการเสรมิประสบการณ์แบบตา่งๆ

การบรูณาการการทาํนุบํารงุศลิปวัฒนธรรมกบักระบวนการเรยีนการสอน (Integrating culture to teaching and learning process)
-
บรูณาการการเรยีนการสอนกบัการทาํนุบํารงุศลิปวัฒนธรรมดว้ยการเผยแพรล่ะครเวทจีากนทิานพนืบา้นในกจิกรรมลานวัฒนธรรมของมหาวิ
ทยาลัย



มคอ.5

รายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา
 

ชอืสถาบันอดุมศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป
1. รหสัและชอืรายวชิา

2104429 วรรณกรรมทอ้งถนิ
Thai Folk Literature

2. รายวชิาทตีอ้งเรยีนกอ่นรายวชิาน ี(ถา้ม)ี

ไม่มี

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อนและกลุม่เรยีน (section)

อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ

อาจารยผ์ูส้อน อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ

4. ภาคการศกึษา/ปีการศกึษาทเีปิดสอนรายวชิา

2 / 2560

5. สถานทเีรยีน

กลุม่ หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-802] อังคาร 8:00 - 12:00 อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ ภาษาไทย (2554)

หมวดท ี2 การจัดการเรยีนการสอนเปรยีบเทยีบกับแผนการสอน
1. รายงานชวัโมงการสอนจรงิเทยีบกบัแผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมง
ตามแผน
การสอน

จํานวนชวัโมง
ทสีอนจรงิ

ระบเุหตผุลทกีารสอนจรงิตา่งจากแผนการสอน
หากมคีวามแตกตา่งเกนิรอ้ยละ 25

1 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัวรรณกรรมท ้
องถนิ 
- ความหมายและความสําคัญ
- ประเภท
- การแพรก่ระจาย
-
การอนุรักษ์และเผยแพรว่รรณกรรมท ้
องถนิ

4 4 -



2 วรรณกรรมมุขปาฐะ 
- นทิานพนืบา้น
- นทิานชาดก
- เพลงกลอ่มเด็ก
- เพลงประกอบการละเลน่
- วรรณกรรมประกอบการแสดง

4 4 -

3 วรรณกรรมลายลักษณ์
-
การแบง่ประเภทตามวัสดทุใีชบ้นัทกึไ
ดแ้ก ่ศลิาจารกึ สมุดไทย สมุดขอ่ย
ใบลาน หนังสอืบดุ 
-
การแบง่ประเภทตามรปูแบบคําประพั
นธ ์ไดแ้ก ่รอ้ยแกว้ และรอ้ยกรอง
-
การแบง่ประเภทตามหมวดหมู่เนือหา
ไดแ้ก ่นทิานประโลมโลก ตําราทวัไป
ตํารายา คําสอน กฎหมาย
บทสวดในพธิกีรรม
- การแบง่ประเภทตามยคุสมัย
ไดแ้กย่คุสมัยกอ่นการพมิพ์
และยคุสมัยทมีกีารพมิพ์

4 4 -

4 วรรณกรรมทอ้งถนิชายแดนใต ้
- ประวัตวิามเป็นมา
- รปูแบบคําประพนัธ์
- เนือหาและแนวคดิ
-
ความสัมพนัธก์บัสังคมและวัฒนธรรม
- ตัวอยา่งวรรณกรรมทาีสนใจ 
- วรรณกรรมทเีหมาสะมกบัการแสดง

4 4 -

5 1.
การศกึษาวเิคราะหน์ทิานแบบตา่งๆ
เชน่การวเิคราะหร์ส
วเิคราะหค์วามสัมพนัธร์ะหวา่งเนือหา
กบัสังคมและวัฒนธรรม
และการวเิคราะหเ์ชงิโครงสรา้ง
2.
การบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถนิกบัก
ารเรยีนการสอน

4 4 -

6 การบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถนิกบัก
ารเรยีนการสอน
ดว้ยกจิกรรมละครเวที
- การเขยีนโครงเรอืง 
- การเขยีนบทการแสดงนทิาน 
- การผลติละครเวที
-
การออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการ
ณ์รว่มกบักจิกรรมละครเวท ีเชน่
นทิานหุน่มอื , ละครนักอ่าน
ละครทวภิาษา , ละครพลังเสยีง

4 4 -



7 การบรูณาการวรรณกรรมทอ้งถนิกบัก
ารเรยีนการสอน
ดว้ยกจิกรรมละครเวที
- การประเมนิผลกจิกรรมการแสดง
-
การพฒันาและปรับปรงุกจิกรรมการแ
สดง
-
การประเมนิผลกจิกรรมเสรมิประสบก
ารณ์
-
การพฒันาและปรับปรงุกจิกรรมเสรมิ
ประสบการ์

4 4 -

8 วรรณกรรมทอ้งถนิภาคใตต้อนบน
- ประวัตคิวามเป็นมา
- รปูแบบคําประพนัธ์
- เนือหาและแนวคดิ

4 4 -

9 วรรณกรรมทอ้งถนิภาคใตต้อนบน 
-
ความสัมพนัธก์บัสังคมและวัฒนธรรม
- ตัวอยา่งวรรณกรรมทาีสนใจ

4 4 -

10 สอบกลางภาค

11 วรรณกรรมทอ้งถนิภาคอสีาน
- ประวัตคิวามเป็นมา
- รปูแบบคําประพนัธ์
- เนือหาและแนวคดิ
-
ความสัมพนัธก์บัสังคมและวัฒนธรรม
- ตัวอยา่งวรรณกรรมทนี่าสนใจ

4 4 -

12 วรรณกรรมทอ้งถนิภาคเหนือ
- ประวัตคิวามเป็นมา
- รปูแบบคําประพนัธ์
- เนือหาและแนวคดิ
-
ความสัมพนัธก์บัสังคมและวัฒนธรรม
- ตัวอยา่งวรรณกรรมทนี่าสนใจ

4 4 -

13 การเปรยีบเทยีบวรรณกรรมทอ้งถนิแ
ตล่ะภาค
- เปรยีบเทยีบรปูแบบคําประพนัธ์
- เปรยีบเทยีบเนือหาและแนวคดิ
-
เปรยีบเทยีบลักษณะทางสังคมและวั
ฒนธรรม

4 4 -

14 การเปรยีบเทยีบวรรณกรรมทอ้งถนิแ
ตล่ะภาค
- เปรยีบเทยีบโครงเรอืง โครงสรา้ง

4 4 -



และอนุภาค
-
ตัวอยา่งวรรณกรรมทแีพรก่ระจายมา
กทสีดุ

15 การจัดทาํรายงานเรอืงวรรณกรรมมุข
ปาฐะทแีพรก่ระจายในทอ้งถนิชายแด
นใต ้
- ประเภทของวรรณกรรม
- การคัดเลอืกและเกบ็รวบรวมขอ้มูล

4 4 -

16 สรปุเนือวรรณกรรมทอ้งถนิทกุภมูภิา
คและกจิกรรมการแสดงละครเวทจีาก
นทิานพนืบา้น

4 4 -

17, 18 สอบปลายภาค

2. หวัขอ้ทสีอนไมค่รอบคลมุตามแผน

หวัขอ้ทสีอนไม่ครอบคลมุตามแผน(ถา้ม)ี นัยสําคัญของหวัขอ้ทสีอนไม่ครอบคลมุตามแผน แนวทางชดเชย

- -

3. ประสทิธผิลของวธิสีอนททีําใหเ้กดิผลการเรยีนรูต้ามทรีะบใุนรายละเอยีดของรายวชิา

ผลการเรยีนรู ้
วธิสีอนทรีะบใุนรายละเอยีด

ของรายวชิา

ประสทิธผิล
ปัญหาของการใชว้ธิสีอน(ถา้ม)ี
พรอ้มขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข

มี ไม่มี

4. ขอ้เสนอการดาํเนนิการเพอืปรบัปรงุวธิสีอน

พจิารณาการจัดกจิกรรมการแสดงละครเวททีสีัมพนัธก์บัปฏทินิกจิกรรมอนืๆ ของหลักสตูร
เพอืใหแ้ผนการดําเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากขนึโดยไม่กระทบกบักจิกรรมอนืๆ

หมวดท ี3 สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา
1. จํานวนนกัศกึษาทลีงทะเบยีนเรยีน (ณ วนัหมดกําหนดการเพมิถอน )

กลุม่ จํานวน (คน)

1 38

2. จํานวนนกัศกึษาทคีงอยูเ่มอืสนิสดุภาคการศกึษา

กลุม่ จํานวน (คน)

1 38

3. จํานวนนกัศกึษาทถีอน (w)



ไม่มนัีกศกึษาทถีอน

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)

ระดับ
คะแนน
(เกรด)

A B+ B C+ C D+ D E P W IF

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

จํา
นวน

รอ้ย
ละ

กลุม่
1

17 44.7 17 44.7 4 10.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5. ปจัจยัททีําใหร้ะดบัคะแนนผดิปกต ิ(ถา้ม)ี

6. ความคลาดเคลอืนจากแผนการประเมนิทกีําหนดไวใ้นรายละเอยีดรายวชิา

6.1 ความคลาดเคลอืนดา้นกําหนดเวลาการประเมนิ

ความคลาดเคลอืน เหตผุล

6.2 ความคลาดเคลอืนดา้นวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้

ความคลาดเคลอืน เหตผุล

7. การทวนสอบผลสมัฤทธขิองนกัศกึษา

วธิกีารทวนสอบ สรปุผล

หมวดท ี4 ปัญหาและผลกระทบตอ่การดําเนนิการ
1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนและสงิอาํนวยความสะดวก

ปัญหาในการใชแ้หลง่ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ผลกระทบ

ไม่มี -

2. ประเด็นดา้นการบรหิารและองคก์ร

ปัญหาดา้นการบรหิารและองคก์ร(ถา้ม)ี ผลกระทบตอ่ผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา

ไ่ม่มี -

หมวดท ี5 การประเมนิรายวชิา
1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนกัศกึษา

1.1 ขอ้วพิากษท์สีาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษา



กลุม่ คอมเมน้ท์

1 มจีติวญิญาณความเป็นครสูงูมากคะ เขา้ใจผูเ้รยีน

 

กลุม่
แบบประเมนิการเรยีนการสอนหลังเรยีน แบบประเมนิการเรยีนการสอนกอ่นเรยีน

x̄ SD x̄ SD

1 4.34 0.566 4.275 0.566

1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ท ี1.1

-

2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธิอีนื

2.1 ขอ้วพิากษท์สีาํคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอีนื

ผลการวพิากษ์จากการเสวนากลุม่ของนักศกึษา
พบวา่มอีุปสรรคจากการเดนิทางไปจัดกจิกรรมในพนืทไีม่เคยเหน็มากอ่นทาํใหอ้อกแบบกจิกรรมยาก ตอ้งแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
แตนั่กศกึษากไ็ดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้

2.2 ความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 2.1

ผูส้อนเหน็วา่ควรปรับปรงุในเรอืงการสํารวจสถานทใีนวธิกีารทเีป็นไปได ้อาจจะโดยสํารวจสถานทโีดยตรงในกรณีทเีป็นสถานทใีกล ้ๆ
เดนิทางไม่ลําบาก หรอืโดยการขอความอนุเคราะหเ์จา้ของสถานทถีา่ยภาพพนืทจีัดกจิกรรมสง่มาใหก้อ่น

 

หมวดท ี6 แผนการปรับปรงุ
1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามทเีสนอในรายงานของรายวชิาครงัทผีา่นมา

แผนการปรับปรงุทเีสนอในภาคการศกึษา/
ปีการศกึษาทผีา่นมา

ผลการดําเนนิการ

- พฒันากจิกรรมภาคสนามใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ -
ไดพ้ฒันาการการออกแบบกจิกรรมรักการอ่านรักการเลา่เสรมิกจิกรร
มการสาธติการแสดง
ละครพนืบา้น เป็น 4 รปูแบบ ประกอบดว้ย 1)
กจิกรรมรักการอ่านรักการเลา่ดว้ยการเนน้การใชเ้สยีงประกอบ 2)
กจิกรรมรักการอ่านรักการเลา่ดว้ยการการแสดงละครแบบทวภิาษา
3) กจิกรรมรักการอ่านรักการเลา่ดว้ยการแสดงนทิานหุน่มอื และ 4)
กจิกรรมการแสดงละครดว้ยการละเลน่พนืบา้น

2. การดาํเนนิการอนื ๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา

- พฒันาตําราเรอืง วรรณกรรมทอ้งถนิชายแดนใต ้

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไป



ขอ้เสนอ กาํหนดเวลาทแีลว้เสร็จ ผูร้ับผดิชอบ

- พฒันาตําราเรอืง วรรณกรรมทอ้งถนิชายแดนใต ้ ปี 2562 อ.ธวัลรัตน์ พรหมวเิศษ

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

ไม่มี

 

ชอือาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา : อ.ธวัลรัตน์
พรหมวเิศษ

ลงชอื วันทรีายงาน : 24 เม.ย. 60

ชอือาจารยป์ระธานหลักสตูร : อ.สรุัสวดี
นราพงศเ์กษม

ลงชอื วันทรีายงาน : 16 พ.ค. 60



            
 

            

(ลูกศิษย์อาบูวะ) 
 

 
 

โครงการ“แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” 
โดย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลูกศิษย์อาบูวะ) 

 
เรื่อง  นางสาวตอยยีบะห์ บาโง, นางสาวซูรัยดา แวมะแซ,  
 นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ, นางสาวคอบซะ สะตาเฮ,  
 นางสาวนูรสีลา สามะ, นางสาวซูไฮลา ดูมิแด,  

 นางสาวอาอีซะห์ หะยีอาแซ, นางสาวนุรฮุสนา ดาแม,  
 นางสาวแวอาซียะห์ บือราเฮง, นางสาวนูรีดา อิเฮง 
ภาพ  นางสาวนูรสีลา สามะ 
ที่ปรึกษา อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม 



 
 
1 



 
 
 
 
 
 

 คืนหนึ่งลูกศิษย์อาบูวะฝัน
ว่า เขาได้แต่งงานกับลูกสาว
ของพ ระราชาแห่ ง เมื อ ง
ลังกาสุกะ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
2 



 
 
 
3 



 
 
 
 
 

 เช้าวันรุ่งขึ้น เขาจึงเล่ า
ความฝันให้เพื่อน ๆ ทุกคนใน
ปอเนาะได้ฟัง ทุกคนต่างพา
กันสนใจ และร่่าลือ จนเรื่อง
นี้ไปถึงในวัง 
 
 
 
 
 

 
 
4 



 
5 



 
 

 

 เมื่ อ พ ร ะ ร าช า รู้ เ รื่ อ ง
ดังกล่าว จึงไปหาลูกศิษย์
อาบูวะที่บ้าน แล้วถามว่า 
“เจ้าฝันว่าได้แต่งงานกับลูก
สาวข้าใช่ไหม แล้วไหนล่ะค่า
สินสอดทองหมั้น” พระราชา
พูดจบก็กลับไปในวัง 

 
 
 
 
 
6 



 

 
 
 

7 



 
 
 

 เมื่ อลู กศิษย์อาบู วะฟั ง
แ ล้ วก็ ต ก ใจ  แ ละกระวน
กระวายไม่คิดว่าเรื่องจะบาน
ปลายขนาดนี้ จึงไปปรึกษา
กับโต๊ะครูอาบูวะ โต๊ะครูจึง
แนะน่าว่า “พรุ่งนี้เช้าให้ทุก
คนเข้าไปพบพระราชาในวัง 

 
 
 
8 



 
9 



 
 
 
 

 เช้าวันรุ่งขึ้น ทุกคนก็เดิน
เข้าไปในวัง โดยในมือถือมีด
พร้าเข้าล้อมวังลังกาสุกะ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 
 

11 



  
 

 พระราชาตกใจจึงออกมาถาม
ว่า “พวกเจ้ามาท่าอะไรที่นี่”   
 ลูกศิษย์อาบูวะตอบว่า “ข้าฝัน
ว่า ข้าต้องโจมตีวังลังกาสุกะให้
แตก”  
 พระราชาก็ตอบกลับไปว่า “เจ้า
จะถือสาอะไรกับความฝันเล่า” 

ลูกศิษย์อาบู วะก็พู ดออกมา
เช่นกันว่า “แล้วพระองค์จะถือสา
อะไรกับความฝันของผมเช่นกันล่ะ” 
 
 
 

12 



 
 

13 



 
 
 

 
 
 
 

 จากนั้นทุกคนก็แยกย้าย
กันกลับไป เรื่องทุกอย่างก็ยุติ
ลง ลูกศิษย์อาบูวะก็ไม่ต้อง
หาสินสอดให้พระราชาอีก
ต่อไป 
 
 
 

 
 
 

14 



บันทึกการอา่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

15 



คณะผู้จัดท่าหนังสือนิทาน 
โครงการ “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” 

 
คณะท่างาน  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ เวชโช 
 3. อาจารย์ธวัลรัตน์   พรหมวิเศษ 
 4. อาจารย์สุรัสวดี    นราพงศ์เกษม 
 5. อาจารย์จิตติขวัญ   ภู่พันธ์ตระกูล 
 6. อาจารย์กัณย์ญภัธสร   บัวหอม 

 
เร่ือง  
1. นางสาวตอยยีบะห์  บาโง  รหัส 405701002 
2. นางสาวซูรัยดา  แวมะแซ  รหัส 405701003 
3. นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ  รหัส 405701003 
4. นางสาวคอบซะ  สะตาเฮ  รหัส 405701007 
5. นางสาวนูรสีลา  สามะ  รหัส 405701018 
6. นางสาวซูไฮลา  ดูมิแด  รหัส 405701026 
7. นางสาวอาอีซะห์  หะยีอาแซ  รหัส 405701031 
8. นางสาวแวอาซียะห์  บือราเฮง  รหัส 405701034 
9. นางสาวนุรฮุสนา  ดาแม  รหัส 405701036 
10. นางสาวนูรีดา  อิเฮง  รหัส 405701039 

 
ภาพ  นางสาวนูรสีลา สามะ 
 



 

 
 

 
นิทานเรื่องสอนให้รู้วา่… 
“ทุกปัญหาย่อมแก้ไขได้ด้วยการใช้ปัญญา” 



 
 

 
 

            
 

 
 

 
 

 

โครงการ“แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” 
โดย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
เร่ือง  นางสาวปัทมา  เนตรรัตน์, นางสาวอารีนา ยะละมะ,  
 นางสาวฮัสมีรา สตาปอ, นางสาวสุนิษา นุ่นแก้ว,  
 นางสาวชลกานต์ รัชกุล, นางสาวซัมซูรีย์ มะสีละ,  
 นางสาวไซดินา ดีนนุ้ย, นางสาวอาซีเยาะ สะมะแอ,  
 นางสาววรรณิดา แตะแอ 
ภาพ  นางสาวซัมซูรีย์ มะสีละ 
ที่ปรึกษา   อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม 
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 หญิงชราคนหนึ่งชื่อเมาะซือเก็ง
ไปหาไม้ฟืนในป่า  ขณะที่ก าลังหาไม้
ฟืนอยู่นั้น  เหลือบไปเห็นไม้ฟืนท่อน
ใหญ่  ซึ่งไม้ฟืนท่อนนี้มีเทวดารูป
งามอาศัยอยู่ ด้วยความไม่รู้เลยหยิบ
กลับบ้าน 
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 วันรุ่งขึ้นเมาะซือเก็งไปหาไม้ฟืน
อีก ที่บ้านจึงเงียบสงัด เทวดารูปงาม
ที่อยู่ในไม้ฟืนออกมาช่วยตักน้ าใส่ตุ่ม
และจั ด เตรี ยมส า รั บอาหาร ให้ 
เมาะซือเก็ง แล้วกลับไปอยู่ในไม้ฟืน
เช่นเดิม เมื่อเมาะซือเก็งกลับมาบ้าน
เห็นน้ าเต็มตุ่ม ส ารับอาหารวางอยู่ก็
แปลกใจ จึงคิดว่าว่าต้องรู้ให้ได้ว่า
ใครเป็นคนท า 
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 เช้าวันถัดมา เมาะซือเก็งแกล้ง
พูดว่า จะออกไปหาไม้ฟืนในป่าและ
เดินไปหลบอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ เทวดา
ที่ อ ยู่ ใ น ไ ม้ ฟื น ก็ ป ร า ก ฏ ตั ว ขึ้ น 
เมาะซือเก็งเห็นเช่นนั้นก็เดินมาหา 
เทวดาจึงตกใจ จะเข้าไปในไม้ฟืนก็
ไม่ทันเสียแล้ว เมาะซือเก็งขอให้
เทวดาออกมาอยู่เป็นหลานของตน 
และตั้งชื่อว่า “รอมลี” 
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 หลายเดือนผ่านไป รอมลีอยากมี
คู่ครองจึงให้ยายไปสู่ขอลูกสาวของ
โต๊ ะแนแฆ ลู กสาวโต๊ ะแนแฆมี
ทั้ งหมด ๗ คน เมื่อไปถึงราชวัง
เมาะซือเก็งก็เข้าเฝ้าโต๊ะแนแฆ เรื่อง
จะมาขอลูกสาว แต่โต๊ะแนแฆให้ไป
ถามลูกสาวของตน ถ้าตกลงค่อยมา
หารือกันเรื่องสินสอด 
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 เมาะซือเก็งไปขอลูกสาวคนแรก
ก็ถูกปฏิเสธและไล่เมาะซือเก็งออก
มา ไปขอคนที่สอง สาม สี่ ห้า ก็ถูก
ไล่ออกมา แต่ก็ยังไปขอคนที่หก ก็
ถูกไล่ออกมาและถูกสาดน้ าบูดูใส่อีก 
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เมาะซือเก็งไปขอลูกสาวคนสุดท้อง
ของ โต๊ะแนแฆ ชื่อว่า “มาวัร” เมื่อ
มาวัรเห็นรอมลีก็ตกหลุมรักและตก
ลงแต่งงานกัน 
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 เมาะซือเก็งเข้าไปหารือ เรื่อง
สินสอดกับโต๊ะแนแฆ ฝ่ายโต๊ะแนแฆ
ยอมยกลูกสาวให้ แต่มีเงื่อนไขว่า
ต้องสร้างสะพานเงินสะพานทอง 
ตั้งแต่บ้านเมาะซือเก็งไปถึงราชวัง 
และน าแก้วแหวนเงินทองมาสู่ขอลูก
สาวของตน โดยให้เวลา ๓ วัน ๓ 
คืน 
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 ๓ วันผ่านไปรอมลีก็ใช้คาถาเสก
ตามเงื่อนไขที่โต๊ะแนแฆได้ให้ไว้ เมื่อ
โต๊ะแนแฆเห็นเช่นนั้น ก็ยินยอมให้
รอมลีแต่งงานกับลูกสาวของตน 
ฝ่ายลูกสาวคนอื่นๆ พากันอิจฉา 
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 วันหนึ่งลูกสาวทั้งหกออกอุบายให้
มาวัรน าเข็มไปวางใต้หมอนที่รอมลี
นอน โดยอ้างว่าโบราณได้กล่าวไว้ 
หากท าเช่นนี้ ผู้เป็นสามีจะหลงรักนาง
แต่เพียงผู้เดียว ด้วยความซื่อนางจึง
ท าตาม เมื่อรอมลีนอน เข็มก็ทิ่มศีรษะ 
รอมลีก็ร้อง โอ๊ย!! ออกมา  รอมลีจึง
ถามภรรยาของตนว่า เกิดอะไรขึ้น 
มาวัรจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง 
รอมลีจึงตัดสินใจพามาวัรไปสร้างเมือง
ใหม่และพาเมาะซือเก็งไปอยู่ด้วย 

18 



บันทึกการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



คณะผู้จัดท าหนังสือนทิาน 

โครงการ “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” 
 

คณะท างาน  
 1. ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ เวชโช 
 3. อาจารย์ธวัลรัตน์   พรหมวิเศษ 
 4. อาจารย์สุรัสวดี   นราพงศ์เกษม 
 5. อาจารย์จิตติขวัญ   ภู่พันธ์ตระกูล 
 6. อาจารย์กัณย์ญภัธสร  บัวหอม 
 

เร่ือง  
1. นางสาวปัทมา เนตรรัตน์  รหัสนักศึกษา 405601002  
2. นางสาวอารีนา  ยะละมะ  รหัสนักศึกษา 405701005 
3. นางสาวฮัสมีรา  สตาปอ  รหสันักศึกษา 405701008 
4. นางสาวสุนิษา  นุ่นแก้ว  รหัสนักศึกษา 405701010 
5. นางสาวชลกานต์  รัชกุล  รหัสนักศึกษา 405701022 
6. นางสาวซัมซูรีย์  มะสีละ  รหัสนักศึกษา 405701027 
7. นางสาวไซดินา  ดีนนุ้ย  รหัสนักศึกษา 405701033 
8. นางสาวอาซีเยาะ  สะมะแอ  รหัสนักศึกษา 405701035 
9. นางสาววรรณิดา  แตะแอ  รหัสนักศึกษา 405701040 

ภาพ   นางสาวซัมซูรีย์  มะสีละ 



 
 

 
 
นิทานเรื่องสอนให้รู้ว่า… 

“การเชื่อค ายุยงของผู้อื่น โดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดี
เสียก่อน อาจน าไปสู่ทุกข์” 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ“แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” 

โดย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

เรื่อง  นางสาวสุรีนา มะเซ็ง, นางสาวอัสมีนา เจ๊ะอีซอ,  
 นางสาวนูรฟาติน ดูมิแด, นางสาวแวซาปียะห์ หยีกาเร็ม,  
 นางสาวกูซูวัยดะห์ มูดอ, นางสาวนูรอาซีกีน ยูโซ๊ะ,  
 นางสาวรอฮานา ยูโซะ, นายทวีศักดิ์ หมาดสตูล,  
 นางสาวภัสธารียา เบ็ญหีม, นางสาวยูรัยณี ยูโซะ 
ภาพ  นางสาวแวซาปียะห์ หยีกาเร็ม 
ที่ปรึกษา อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม 
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 กูติ๊  เด็ กผู้ หญิงคนหนึ่ ง
อาศัยอยู่กับตายายผู้ยากจน 
ครอบครัวของเขามีอาชีพ
ปลูกดอกไม้ 
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 เมื่ อกูติ๊ เติบโตเป็นสาว 
ร ะ ห ว่ า ง ที่ กู ติ๊ ก า ลั ง ข า ย
ดอกไม้ในตลาดก็ได้พบกับ
เจ้าเมืองมีนามว่าการิม เมื่อ
การิมพบกูติ๊ ครั้ งแรกก็ตก
หลุมรั ก  จึ งคิ ด ไปสู่ ขอกู ติ๊
แต่งงาน 
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 ต่อมาเจ้าเมืองการิมและ
ทหาร 2 นาย ได้เดินทางไป
ยังกระท่อมท้ายหมู่บ้าน เพื่อ
สู่ขอกูติ๊จากตายาย 
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 เจ้าเมืองการิมได้พากูติ๊
เข้าวัง และจัดพิธีแต่งงาน
อย่างยิ่งใหญ ่
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 เมื่อกูติ๊เข้ามาอยู่ในวังได้
ไม่ นาน ก็ รู้ ว่ า เจ้ า เมื องมี   
พระชายาอยู่ แล้ ว  ชื่ อ ว่ า
ซอฟา อีกทั้งกูติ๊ยังถูกซอฟา 
กลั่นแกล้งต่าง ๆ นานา 
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 ซอฟากลั่นแกล้งกูติ๊ โดย
การใส่ยาลงในอาหาร เพื่อให้
กูติ๊ท้องเสีย และยังชอบหา
เรื่องตบตีกูติ๊ไม่เว้นแต่ละวัน 
 แม้ซอฟาพยายามกลั่น
แกล้ ง กู ติ๊ ส า รพั ดแต่ ก็ ไ ม่
ส าเร็จ อีกทั้งยังท าให้เจ้า
เมืองการิมไม่พอใจกับการ
กระท าของซอฟา 

 
 
12 
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 ต่อมาซอฟาจึงแกล้งท าดี
กับกูติ๊ เพื่อขอเคล็ดลับความ
สวยจากกูติ๊ ด้วยความใสซื่อ
ท า ให้ กู ติ๊ หลง เชื่ อ ในการ
กระท าของซอฟา จึงให้น้ า
สมุนไพรที่เธอดื่มเป็นประจ า
แก่ซอฟา แต่เมื่อซอฟาดื่มก็
เกิดอาการแพ้ ท าให้ซอฟา
รู้สึกคันไปทั้งตัว 

 
 

 
14 
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 เมื่อผ่านไป 7 วัน อาการ
ของซอฟาเริ่มทรุดหนัก มีผื่น
ขึ้นเต็มตัวและอาเจียนจน
หมดแรง ท าให้ซอฟาสิ้นใจ
ตายในที่สุด 
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 เมื่อซอฟาจากไปไม่นาน 
กูติ๊คลอดลูกสาวชื่อมูนา  
 จากนั้นกูติ๊และเจ้าเมือง
การิม ก็อยู่ ด้ วยกันอย่างมี
ความสุข 
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บันทึกการอา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณะผู้จัดท าหนังสือนิทาน 
โครงการ “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” 

 
คณะท างาน  
 1. ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม 
 2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ภิญโญ เวชโช 
 3. อาจารย์ธวัลรัตน์   พรหมวิเศษ 
 4. อาจารย์สุรัสวดี    นราพงศ์เกษม 
 5. อาจารย์จิตติขวัญ   ภู่พันธ์ตระกูล 
 6. อาจารย์กัณย์ญภัธสร   บัวหอม 

 
เร่ือง  
1. นางสาวสุรีนา  มะเซ็ง  รหัสนักศึกษา 405701004 
2. นางสาวอัสมีนา  เจ๊ะอีซอ  รหัสนักศึกษา 405701009 
3. นางสาวนูรฟาติน  ดูมิแด  รหัสนักศึกษา 405701011 
4. นางสาวแวซาปียะห์  หยีกาเร็ม  รหัสนักศึกษา 405701015 
5. นางสาวกูซูวัยดะห์  มูดอ  รหัสนักศึกษา 405701016 
6. นางสาวนูรอาซีกีน  ยูโซ๊ะ  รหัสนักศึกษา 405701017 
7. นางสาวรอฮานา  ยูโซะ  รหัสนักศึกษา 405701020 
8. นายทวีศักดิ์  หมาดสตูล  รหัสนักศึกษา 405701023 
9. นางสาวภัสธารียา  เบ็ญหีม  รหัสนักศึกษา 405701029 
10. นางสาวยูรัยณี  ยูโซะ  รหัสนักศึกษา 405701038 

 
ภาพ  นางสาวแวซาปียะห์ หยีกาเร็ม 
 
 



 
 
 

นิทานเรื่องสอนให้รู้วา่… 
“ความอิจฉาริษยา น ามาซึ่งความเศร้าหมอง” 



 
            
 

            

(ลูกศิษย์อาบูวะ) 
 

 
 

โครงการ“แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” 
โดย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ลูกศิษย์อาบูวะ) 

 
เรื่อง  นางสาวตอยยีบะห์ บาโง, นางสาวซูรัยดา แวมะแซ,  
 นางสาวนูรียะห์ จูเลาะ, นางสาวคอบซะ สะตาเฮ,  
 นางสาวนูรสีลา สามะ, นางสาวซูไฮลา ดูมิแด,  

 นางสาวอาอีซะห์ หะยีอาแซ, นางสาวนุรฮุสนา ดาแม,  
 นางสาวแวอาซียะห์ บือราเฮง, นางสาวนูรีดา อิเฮง 
ภาพ  นางสาวนูรสีลา สามะ 
ที่ปรึกษา อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม 
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 คืนหนึ่งลูกศิษย์อาบูวะฝัน
ว่า เขาได้แต่งงานกับลูกสาว
ของพระราชาแห่ ง เมื อง
ลังกาสุกะ 
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 เช้าวันรุ่ งขึ้นเขาจึงเล่า
ความฝันให้เพื่อน ๆ ทุกคนใน
ปอเนาะได้ฟัง ทุกคนต่างพา
กันสนใจ และร่่าลือ จนเรื่อง
นี้ไปถึงในวัง 
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 เ มื่ อ พ ร ะ ร า ช า รู้ เ รื่ อ ง
ดังกล่าว จึงไปหาลูกศิษย์
อาบูวะที่บ้าน แล้วถามว่า 
“เจ้าฝันว่าได้แต่งงานกับลูก
สาวข้าใช่ไหม แล้วไหนล่ะค่า
สินสอดทองหมั้น” พระราชา
พูดจบก็กลับไปในวัง 
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 เมื่ อลู กศิษย์อาบู วะฟั ง
แล้ วก็ ตก ใจ  และกระวน
กระวายไม่คิดว่าเรื่องจะบาน
ปลายขนาดนี้ จึงไปปรึกษา
กับโต๊ะครูอาบูวะ โต๊ะครูจึง
แนะน่าว่า “พรุ่งนี้เช้าให้ทุก
คนเข้าไปพบพระราชาในวัง” 
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 เช้าวันรุ่งขึ้น ทุกคนก็เดิน
เข้าไปในวัง โดยในมือถือมีด
พร้าเข้าล้อมวังลังกาสุกะ 
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 พระราชาตกใจจึงออกมาถาม
ว่า “พวกเจ้ามาท่าอะไรที่นี่”   
 ลูกศิษย์อาบูวะตอบว่า “ข้าฝัน
ว่า ข้าต้องโจมตีวังลังกาสุกะให้
แตก”  
 พระราชาก็ตอบกลับไปว่า “เจ้า
จะถือสาอะไรกับความฝันเล่า” 

ลูกศิษย์อาบูวะก็พูดออกมา
เช่นกันว่า “แล้วพระองค์จะถือสา
อะไรกับความฝันของผมเช่นกันล่ะ” 
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 จากนั้นทุกคนก็แยกย้าย
กันกลับไป เรื่องทุกอย่างก็ยุติ
ลง ลูกศิษย์อาบูวะก็ไม่ต้อง
หาสินสอดให้พระราชาอีก
ต่อไป 
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บันทึกการอา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณะผู้จัดท่าหนังสือนิทาน 
โครงการ “แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วรรณคดีพ้ืนบ้าน” 

 
คณะท่างาน  
 1. ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ เวชโช 
 3. อาจารย์ธวัลรัตน์   พรหมวิเศษ 
 4. อาจารย์สุรัสวดี    นราพงศ์เกษม 
 5. อาจารย์จิตติขวัญ   ภู่พันธ์ตระกูล 
 6. อาจารย์กัณย์ญภัธสร   บัวหอม 

 
เรื่อง  
1. นางสาวตอยยีบะห์  บาโง  รหัส 405701002 
2. นางสาวซูรัยดา  แวมะแซ  รหัส 405701003 
3. นางสาวนูรียะห์  จูเลาะ  รหัส 405701003 
4. นางสาวคอบซะ  สะตาเฮ  รหัส 405701007 
5. นางสาวนูรสีลา  สามะ  รหัส 405701018 
6. นางสาวซูไฮลา  ดูมิแด  รหัส 405701026 
7. นางสาวอาอีซะห์  หะยีอาแซ  รหัส 405701031 
8. นางสาวแวอาซียะห์  บือราเฮง  รหัส 405701034 
9. นางสาวนุรฮุสนา  ดาแม  รหัส 405701036 
10. นางสาวนูรีดา  อิเฮง  รหัส 405701039 

 
ภาพ  นางสาวนูรสีลา สามะ 
 



 

 
 

 
นิทานเรื่องสอนให้รู้วา่… 
“ทุกปัญหาย่อมแก้ไขได้ด้วยการใช้ปัญญา” 















































โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ จังหวัดยะลา 
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การแสดงนิทาน รายากูติ ๊



โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จังหวัดปัตตาน ี
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การแสดงนิทาน เมาะซือเก็ง 



โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) จังหวัดยะลา 
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การแสดงนิทาน อาเนาะมูเร็ดอาบูวะ 



โรงเรียนบ้านปอเนาะ จังหวัดนราธิวาส 
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การแสดงนิทาน ตือลอบากง 



คณะผู้จัดท า 
 

1. อาจารย์สุรัสวดี  นราพงศ์เกษม  หัวหน้าโครงการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา  วชัรสุขุม คณะท างาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  เวชโช คณะท างาน 
4. อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ  คณะท างาน 
5. อาจารย์จิตติขวัญ  ภู่พันธ์ตระกูล คณะท างาน 
6. อาจารย์กัณย์ญภัธสร  บัวหอม  คณะท างาน 
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